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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА
ГОДИНА 2020

БРОЈ 12

КУРШУМЛИЈА

Лист излази према потреби

1.
Општински штаб за ванредне ситуације општине Куршумлија, у складу са Одлуком о
проглашењу ванредног стања Председника Републике, председника Народне скупштине,
председника Владе Републике Србије и мера Владе Републике Србије на основу Одлуке о увођењу
ванредног стања, као и сходно одредбама Уредбе о мерама ванредног стања број 110-2515/2020 од
15.3.2020.године и Уредбе о организовању рада послодаваца за време ванредног стања број 1102517/2020 од 15.3.2020.године, на телефонској седници одржаној дана 20.03.2020. године доноси:
НАРЕДБЕ
1. Налаже се спровођење наредбе за поштовање прописане забране обавезног придржавања
безбедне удаљености између лица не мањој од 2 метра, испред објеката јавних установа,
поште, банки, као и испред продавница, апотека и осталих објеката у граду.
2. Налаже се градским и општинским инспекцијским органима, вршење појачане контроле
поштовања наредби из члана 1., по потреби и уз асистенцију припадника Полицијске
станице.
3. Ограничава се радно време са потрошачима у малопродајним објектима током трајања
ванредног стања:
Понедељак – субота од 07.00 до 18.00 часова
Недељом од 08.00 до 18.00 часова
4. Недељом од 04.00 до 07.00 часова искључиво за грађане старије од 65 година.
5. Рад логистичких центара и снабдевање објеката може да се обавља целодневно у складу са
процедурама које дефинишу кретање лица и посебне радне налоге за запослена лица.
6. Трговац може, у складу са наведеном наредбом да самостално одреди радно време у
наведеним временским интервалима.
7. Број потрошача у малопродајним објектима може бити један потрошач на четири
квадратна метра уз поштовање општих мера превенције и физичке удаљености, а у складу
са Закључком Владе Број: 53-2581/2020 од 17. марта 2020. године.
8. У складу са препорукама надлежних епидемиолога и зрдавствених радника, није потребно
да здраве особе носе заштитне маске и хигијенске рукавице

9. Предузимати и друге мере у складу са потребама.
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10. Ове Наредбе ступају на снагу даном објављивања у Службеном листу општине
Куршумлија, а исту објавити на сајту општине Куршумлија и доставити именованим
субјектима.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број: II-87-12/2020-1
Дана: 20.03.2020. год.
Командант општинског штаба
за ванредне ситуације општине
Куршумлија
Радољуб Видић, дипл.економиста ср.

САДРЖАЈ
1

Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације
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